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 هـ ( 222التصويب اللغوي عند ابن السّكيت )ت 

 من خالل كتابه )إصالح المنطق(
 الدكتور حليم حماد سليمان

 كلية اآلداب ـ جامعة األنبار

 المقدمة:
والرتكيب النحوي،  ،وبنية الكلمة األصوات، :خمتلفة تشمل اخلطأ اللغوي يتخذ صورا   أن  من املعلوم 

فظهور اخلطأ يف اللغة العربية يف  ،ومنها لغتنا العظيمة ،اللغات يف العامل عرفته خمتلف أمروهذا  ،والداللة
  .0يف طبقة ضعيفة من اجملتمع بل كان حمصورا   ،يرتكبوه أنمل يكن من  طبيعة العرب اخلل ص  ،العصر اجلاهلي

 أبويقول  ،باألعاجمبسبب االختالط ؛فقد انتشر اللحن ،وبعده بقليل اإلسالمييف العصر  وأما
 أخالطرسي، ودخل الدين الفاوالتقى احلجازي ب ،ختلط العريب بالنبطيا(: )) ف هـ973بكر الزبيدي )ت

 ..2فوقع اخللل يف الكالم، وبدأ اللحن يف ألسنة العوام  ،وسواقط البلدان ،األمم

ح ح بدأ اللغويون بتأليف الكتب اليت تص إذ ؛واستمر اللحن يف كالم العرب حىت القرن الثاين للهجرة
املنطق (  إصالحوكتاب)  هـ (083للكسائي )ت  تلح ن فيه العامة ( فظهر كتاب ) ما ،ذاك أوهذا اخلطأ 

 هـ( وغري ذلك.272البن قتيبة ) ت  الكاتب( أدبهـ (، وكتاب )222البن السك يت )ت 
عن ة جنده يف كتاب ) كشف الطر   ومل ينقطع التأليف يف هذا اجلانب حىت يومنا هذا على حنو ما

عند حتقيق كتاب )در ة  ،توربيكة األملاينمث على يد املستشرق  ،هـ(0272لوسي )ت الثناء اآل أليب (الغر ة
به انستاس ماري  ما قاموكذلك  ،م0870هـ/0287للحريري، وذلك يف سنة  اخلواص ( هامأو الغوا ص يف 

 ،وأدبيةاجل فيها قضايا لغوية مس اها ) لغة العرب ( ع جملة، عندما اصدر 0300الكرملي يف بغداد سنة 
 وغري ذلك من املؤلفات. ،( للدكتور مصطفى جوادوال تقلوكذلك كتاب ) قل 

على صحة هذه حيكم من خالهلا  ،بل وضعت معايري ،ومل تكن مسألة تصويب اللفظ عشوائية
تبص ر  مرجعا   تأصبحاستمدت هذه املعايري من كالم العرب الفصيح بعد مجعه واستقرائه، و  ،تلك أواللفظة 

 .9اللغوية املخالفاتوجتنبهم  ،الناس باالستعمال الصحيح للكالم

هذا املعىن  إىل أشاروقد  ،بل تنوعت واختلفت ،مل تكن واحدة األلفاظاملعايري املستعملة يف احلكم على  إن  
املتضاربة يف  واآلراء ،)) كانت املستويات اللغوية وراء املذاهب املتعددة :قال إذ ،الدكتور حممد ضاري محادي

التصويب اللغوي  آثار والسيما ،اللغوية والنحوية اآلثاروكان ما شهدته  ،التخطئة والتصويب خالل القرون
 .2.. (( .خطئها أو والدالالت  األلفاظيصو ر جبالء اختالف معايري احلكم بصحة 

لتمييز مستوى  ،هابل مشلت كتب املعاجم وغري  ،بكتب اللحن وحدها اإلصالحومل تنحصر حركة 
بالتصويب اللغوي يف القرن الثالث  ابن السكيت كثريا   أسهملقد  .الواردة يف كالم العرب األلفاظالصواب يف 

 .اليت وردت يف كتابه األلفاظللهجرة لطائفة من 
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من  ،املنطق إصالحوكتابه  ،املكتبة العربية والرتاث العريب باملؤلفات إثراءوالبن السكيت فضل يف 
 )) ما :هـ (بقوله282العباس املربد ) ت أبوعليه  أثىنفقد  ،عظيمة يف علوم اللغة أمهيةملؤلفات اليت هلا ا

على جسر  عرب )) ما :وقيل فيه .2من كتاب يعقوب ابن السكيت يف املنطق ((  خريا   رأيت للبغداديني كتابا  
 .2املنطق ((  إصالحبغداد كتاب يف اللغة مثل 

انه  أصحابنا))امجع  :هـ(230العباس ثعلب )ت أبوقال  ،يت كثريا  ن على ابن السك  اللغويو  أثىنوقد 
 .7علم باللغة من ابن السكي ت (( أ األعرايبعد ابن بمل يكن 

وعلم  وعلم الصرف، ،حنو: علم الصوت ،املنطق جيد علوم العربية فيه إصالحوالذي يقرأ كتاب 
 وعلم الداللة وغري ذلك. ،النحو

املستوى  أنفقد ذكر يوهان فك  ،ل اليت حنن بصدد دراستها هي مسألة التصويب اللغويومن املسائ
احندرت السليقة  إذ ،عصر ابن السك يت وهو ، 8يف القرن الثالث اهلجري قد تدّن  كثريا   العام للثقافة اللغوية

اليت  األديبد لغة اللغة الفصحى مل تع أن إىلوهذا يشري بال شك  اللغوية عند بعض الشعراء والكت اب،
ا ،ينطق هبا على الفطرة مع هذا التعل م واالكتساب يقع اخلطأ  ،ت لغة تتل قى بالتعل م واالكتسابأصبح وإّن 

3. 
ل ف ابن السكي ت  أوهلذا االحندار الكبري الذي طغى على الثقافة اللغوية يف القرن الثالث اهلجري 

 اللغة يف ذاك الوقت.  أغرقتويقل ل من حباره اليت  مرليعاجل هذا األ،كتابه

 جوانب التصويب اللغوي عند ابن السّكيت:
، مث يشري أوال  نراه يذكر الصواب  إذ ،وصواهبا األخطاءسار ابن السك يت على منهج واحد يف عرض 

ذ هذه لغة رديئة، ولنأخ :قوله أو ... وال يقال :أو  قوله ،والعامة تقول :قوله أو  وال تقل، :اخلطأ بقوله إىل
 وال تقل ،ت ان)) وهو الك   :(كقولهوال تقلاخلطأ بلفظ )  إىل اإلشارة األولفمثال  ،على كل واحد منها أمثلة
والعامة تقول  ،ملنزل من منازل مك ة ،قم  )) وهو الع   :، ومثال الثاين ) قول العامة (كقوله02ان(( ت  الك  
 :(كقولهوال يقالاخلطأ بلفظ ) إىل اإلشارةثالث ) ومثال ال ،واخلطأ ضم ها ،، فالصواب فتح امليم00ق((م  الع  

قال  ،وهي الفحاحيل ال  يف النخل،إح ال ف   وال يقال ،خل، وهو فحل االبلح ال الن  هو ف   )) وتقول:
 :02الشاعر

 ّحنننننننننننننننننننن    نننننننننننننننننننن ّ   نننننننننننننننننننن  ب بف   طفننننننننننننننننننننن  ي  
 

  31(( بطننننننو  المننننننوالد يننننننو  عينننننند  غننننننّد    
 

 .02وار لغة رديئة... ((واحل   ،وار لولد الناقةو احل  )) يقال: ه :ومثال الرابع )لغة رديئة (كقوله
 السك يت: ابنومن جوانب التصويب اللغوي عند 

 الج نب الصو د: :ال"أو 
ومن الظواهر اليت  ،وحروف احللق وغريها ،واإلدغام بدال،كاإل  ،عىن ابن السك يت بالظواهر الصوتية

 هتم نا يف هذا اجلانب هي:
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 :بدا اإل .3

والتبديل قد يكون عبارة عن تغيري الشيء مع  ،ووضع غريه مكانه الشيء)) رفع  :أنهب بداليعر ف اإل
بعض احلروف مقام  إقامةبالبديع  بدال.. واإل.وسويت ها منه أدرهتا إذا ،بدلت احللقة خامتا   :يقال ،بقاء عينه
 .02بعض(( 

  :وهي ،وقد ذكر ابن السك يت بعض الكلمات مما يدخل ضمن هذا اجملال

 التاء ثاء: لإبدا 

عن ذلك  ، فضال  02الثنايا  وأصولينحصران بني طريف اللسان  إذ ،ومها صوتان متقاربا املخرجني
 . 07فهما صوتان مهموسان 

 .08وث((الت   وال تقل ،)) وتقول: هو الت وت :قال إذ ،التاء ثاء   إبدالوقد ذكر ابن السك يت 
 داال :الذال  إبدال 

، وكالمها حرفان 03الثنايا  وأصولينحصران بني طرف اللسان  إذ ،ومها صوتان متقاربا املخرجني
 .20شديد  واآلخر ،رخو لو األن أال  إ ،22جمهوران 

، بتحريك الراء وتسكينها آين  ين  وذر  آر )) وهذا ملح ذ   :يف قوله بدالابن السك يت هذا اإل أوردوقد 
 :رأةوالذ   ،ةأ  ر  وهو مأخوذ من الذ   ،اندراين   وال تقل ،للملح شديد البياض ،مهموزة فيها مجيعا" األلفو 

 .22.. (( .البياض
 

  وب لعكس: الص د سين    إبدا 

 :ويتفقان بصفات وهي ،، خترج مما بني طرف اللسان وفويق الثنايا29االسلية  األصواتومها من 
احدمها من  يبدل أنوالصفة ولذلك سوغ اشرتاكهما يف املخرج  .22، واهلمس22، والصفريية 22 الرخاوة
 .اآلخر

 :ذلك قوله أمثلةومن  ،ولكنها نطقت سينا   ،بالصاد أهناابن السك يت كلمات يرى  ردأو وقد 
 أن :صل الفرصةرسته، وأف   أصابقد  :، والعام ة تقولمراأل أفرصكوقد  ،رصته بالصادف   أصابقد  :وتقول))

أي وقتك  ،قد جاءت فرصتك يا فالن ،فيقال ،فيكون هلذا نوبة مث هلذا نوبة ،القليل املاء   يتفارص القوم  
 .27الذي تستقي فيه (( 

ا ،هابست وال تقل ،عينه ت  ص  قد ب    :)) ويقال :وقوله قد  :تقول ،البخس النقصان من احلق إّن 
 .28..((.بسته حقه

ا ،بسق وال تقل ،زاقوهو الب   ق  ز  وقد بـ   ،صاقوهو الب   ،الرجل ق  ص  قد ب   :)) وتقول :وقوله سوق الب   إّن 
: )) والنخل   ،ويقال: خنلة باسقة ،يف الطول .. .طال إذا ،. وقد بسق الرجل23((باسقات   قال اهلل جل  و عز 

 ))92. 
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تتب ع  :س  والق   س  قس وال قس   وال تقل ،الشاة وقصصها قص   هو :)) ويقال :قوله أيضا   األمثلةومن 
 :90قال الراجز  ،النمائم

 92((  ى غوافالذيص حن عن قّس اإل                               
اخ )) هو الصِّم :وقوله .99جة (( ن  س   وال تقل ،جة امليزانن  )) وهي ص   :قوله أيضا   األمثلةومن 

 .92ماخ (( السِّ  وال تقل ،بالصاد
خذه أقد  :))وتقول :على ذلك قوله األمثلةومن  ،وقد ذكر كلمات يرى اهنا بالسني ونطقت صادا"

هذه دابة مشوس بي نة  :))ويقال :وقوله 92حبسه (( إذاوقد قصره  ،را"قص   وال تقلأي قهرا"،  را"،قس  
 .92مشوص ((  وال تقل ،واملس باليد اإلسراجكان يقمص عند   إذا ،الش ماس

 ،املاء اليوم قريسا   أصبح :ويقال ،س الربدر  والق   ،الربد اليوم قارس :)) ويقال :قوله أيضا   األمثلةومن 
 صالربد اليوم قار  :وال يقال ،در  أي ذات بـ   ،سر  ليلة ذات قـ   :ويقال ،مسك قريس :ومنه قيل ،جامدا  أي 

))97. 
  الق ف جيم " إبدا:  

، وهو 93وهو صوت هلوي  ،98(( األعلىاللسان وما فوقه من احلنك  أقصىخمرج القاف )) من 
م )) من وسط اللسان بينه وبني وسط خمرج اجلي وأما 20مهموس لدى احملدثني ،22جمهور عند القدماء 

 .29وهو حرف جمهور شديد22((  األعلىاحلنك 

)) :ذلك قوله أمثلةومن  ،ابن السك يت بعض الكلمات اليت ابدل فيها القاف جيما" ردأو وقد 
 قلوال ت ،قلوذ  الفالوذ و الفا))وتقول: هو  :، وقوله22س (( رج  الذي يقول له العامة اجل   :سرق  وتقول: هو الق  

 .22لوذج((الفا

  الهمزة ميم    إبدا: 

، وخمرج امليم من بني 27وحنجرية لدى احملدثني  ،22احللق لدى القدماء  أقصىخمرج اهلمزة من 
 ،وامليم جمهور رخو ،، لكن اهلمزة جمهور شديد23فكالمها جمهوران  ،ما من حيث الصفةوأ .28الشفتني 

هو باجملهور وال هو  ))انه )ال :، وبعضهم يقول22هموسة امل األحرفوبعض احملدثني جيعلون اهلمزة من 
 .20باملهموس (

 أطعمنا :))وتقول :كقوله  ،فيها اهلمزة ميما   أبدلتلبعض الكلمات اليت  أمثلةابن السك يت  ردأو وقد 
 .22من مطايب ((  وال تقل ،زوراجل   أطايبمن 

  ي ء    الواو إبدا: 

رج الياء )) من وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك خم وأما، 29من بني الشفتني  الواوخمرج 
 وأما، 22عند احملدثني فهو صوت لني مرك ب  أما، 22عند القدماء صوت رخو جمهور   الواوو  .22(( األعلى

، أي: 28)) غاري رخو استمراري جمهور ((  :صوت ؛ ولدى احملدثني هو27الياء فقد وصفه سيبويه باللني 
 23. الواولني مركب ك
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هجوته  :)) وتقول :كقوله  ،ياء  الواوفيها  أبدلتلبعض الكلمات اليت  أمثلةابن السك يت  ردأو قد و 
وقال بعضهم  ،جفوت الرجل فهو جمفو   :)) وقوله :وقوله 22ه((هجيت   وال تقل ،قبيحا" فهو مهجو   هجاء  
قد  :)) ويقال :وقوله .22ه((ذيت  غ وال تقل ،حسنا" ))وتقول غذوته غذاء   :وقوله .20((هجفيت   وال تقل، جمفي  

 .29(( عتيت   وال يقالا"و  تـ  تعتو ع   فأنت يا فالنعتوت 
والذي يبدو يل أن كالم ابن السكيت غري دقيق ؛ ألن الواو لغة  بدوية ، اذ ان النطق به حيتاج اىل 

 22لواو جمهود اكرب منه قياسا  بالياء ، واما الياء فهي لغة حضرية ؛ ألهنا اخف يف النطق من ا

  ألف     الواو إبدا: 

وعند احملدثني  ،22احللق أقصىفمخرجها عند القدامى من  األلفم ا أ ،وصفته الواوذكرنا خمرج 
من  حياذيه  خمرجها من وسط اللسان مع ما طويلة وهي حبسب الدراسات احلديثة)) هي الفتحة ال :األلف

 وهو حرف جمهور.22((  األعلىاحلنك 
والعامة تقول  ،جر  )) وتقول قربوس الس   :، كقولهألفا    الواوفيها  أبدلت ألفا ظا  يت ابن السك   ردأو وقد 

 .28مصان (( وال يقال))وهذا شيء مصون  :. وقوله27رباس (( ق  
  ألف   الي ء  إبدا : 

 .23عاب ((م   وال يقال ،)) وهذا شيء معيب :كقوله

  خفيف الهمز: .2
 .72نرب ويتسامح املتكلم هبا من غري حتقيق وال ،لها يف النطقواملراد به تغيري يدخل على اهلمزة فيسه

بعد  إىلولعل السبب يف ختفيفها يعود  ،70احلجاز  وأكثرالظواهر اللهجية عند قريش  إحدىوختفيف اهلمز 
تسهيل  أن، والذي يبدو 72 إخراجهااحللق ـ من احلنجرةـ فخففت الستثقال  أقصىفهي خترج من  ،خمرجها

التماس املزيد  إىل،ولذلك )) مل تكن حباجة 79هلذه القبائل احلضرية اليت كانت متأنية يف نطقها اهلمز مالئم
.. واستعانت عن ذلك بوسائل عرب  عنها النحاة بعبارات خمتلفة  .فأمهلت مهز كلماهتا األناةمن مظاهر 

يف اللغة  إال  اهلمز  إىلل متي ولكن هذه القبائل ال، (( واإلسقاط بدالكالتسهيل والتخفيف والتليني  واإل
 .72.املوحدة األدبية

))  :ذلك قوله أمثلةومن  ،تدع مهزهتا لكن العامة ،اليت هتمز األلفاظابن السك يت مجلة من  ردأو وقد 
 وال تقلزيب، ئزاب ومجعه مآهو امل   ، وقوله: )) يقال:72شنوة(( وال يقالعلى مثال فعولة،  ،نوءةش   أزدوهم 

 )) :، وقوله78يام من الناس ((ف   :والعامة تقول ئام من الناس،عند فالن ف   :قوله: )) ويقالو  .77رزاب ((امل  
 .73وهو رجل مأسور (( ،سري   وال تقلر س  أوهو عود  ،هاحتبس بول   إذا ،رس  ه أ  أصاب :وتقول

، 82.. (( أة.د  ح   وال تقل، األولمكسور  أد  واجلمع ح  ،ةهي احلدأ   :)) ويقال :قوله أيضا   األمثلةومن 
 :بعضهم أنشدين :ب، قال الفر اءاحل و   وال تقل ،80بأ  و  الب احل  )) وهي ك   :وقوله

ننننننننننننننننننن  بة بننننننننننننننننننن لحو أ   مننننننننننننننننننن  ْننننننننننننننننننند إالّ   
 

  22فصنننننننّعدي منننننننن بعننننننندْ  أو  نننننننّوبد  ((  
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ء تفعل كذا ))وتقول طي   :وقوله89بال مهز ((  وي  والعامة تقول ل   ،ؤيبن ل   عامر)) وهو  :وقوله
 .82((بال مهز راة  وتقول العامة م   ،واجلمع مراء   ،جيدة مرآة)) وتقول هذه 82تفعل كذا ((  طي   والعامة تقول

 إليهمأت أو وقل  ،بت  او تث وال تقل وقل تثاءبت   ،مينو يال وال تقلقل يالئمين  :األخرى األمثلةومن 
وال ة، وقل فقأت عينه او دالر   قلوال تداءة وقل الر   ،تري ست   وال تقل ،وقل رأ ستك على القوم ،ميت  أو  وال تقل

 . 82أيشمهما  وال تقلعلى نفسه  فالنا   أشأم وقل ما، وجيت   وال تقلنقه وقل وجأت ع   ،فقيت تقل
داللة مغايرة ملا  أعطتما خفف ت مهزهتا  إذاداللة خاصة ف مهموزة هلا ظا  ألفاابن السك يت  ردأو وقد 

 (. آخرمل يهمز كان له معىن  إذافيكون له معىن ف يهمز )ما :لذلك مس اه خاصا   عقد بابا   إذ ،يف املهموز
هن يت رأسي بالد  وقد رو   ،مهموز مرقد رو أت يف هذا األ :)) يقولون :على ذلك قوله األمثلةومن 

أي وكل ت وكيال" ((  ،جري ا   ت  ي  وقد جر   ،ةأ  ر  )) وقد جر أتك على فالن حىت اجرتأت عليه ج   :وقوله .87(( 
ن إصله اهلمز، و أو  ،أي بااللتئام واالجتماع ،فاء والبننيبالرِّ  :، وقوهلمأ  ف  ه ر  ؤ فر  أالثوب  فأت  ))وقد ر  :. وقوله88

قال  ،هنت  سك   إذا الرجل   وت  ف  يقال: ر   ،غري اهلمز أصلهويكون  ،شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة
  83اهلذيل

 32((  ْم   ْم   :الوجوه   نك    وأ فقلت            ع   ال خويلد   ي  اوند وق لو ر ف   
وقد ذرا الشيء يذروه  ،همق  ل  خ   :أي ،هم ذرأ  ؤ )) وقد ذرأ اهلل اخللق يذر  :قوله أيضا   األمثلةومن 

مبعروفه  وقد ترب يت   ،ؤا  منه ترب   )) وقد تربأت   :وقوله30..((.دوهيف ع   أسرع إذا ،وذرا يذرو ذروا  ،سفه ،إذاذروا"
  :وانشد ،تعر ضت له إذا ،يا  تربِّ 

ْ  و   ّْلة قد    ّيت  أو              هدي ون ئلد بليتهم فد الحمد  ج  أو             م ّد

 .39((  ة  بـ ر  لت عم   إذاالناقة  أبري توقد  ،مما عليه من الدين أبرأتهوقد  ،هلةأو  أهل :يقال
 إذاالرجل  أردأت  ))وقد  :، وقوله32له (( ظهرت   إذاوقد بدوت له  ،بالشيء )) وقد بدأت   :وقوله

وعز ،أعنته  .32((  أهلكته إذا أرديته، وقد 32((  ء ارد ي  ه مع  )) فأرسل   :قال اهلل جل  
 أن ئية، وهور  اختذت له د   أي ،للصيد رأتأد  ))قد  :قال إذ ،عبيدة أيبنقله عن  ما أيضا   األمثلةومن 
 .37وهو من اخلتل((  ،وزغري مهم ريتأد  وقد  ،هالرمي رميت   أمكنك إذاف ،غريهأو تسترت ببعري 

هديه أمن ضاللته  الرجل   وقد هديت   ،سكنت   إذاو  ،دوءا"هدأ ه  أ ت  قد هدأ   :)) ويقال :وقوله
 :انه يقال أيضا  .ومما ذكره  38… ((جعلت تضرب عليه بيدك رويدا" لينام  إذا ،الصب   أهدأت  وقد  ،دى  ه  

33قال الشاعر  ،كسب  إذا با  أ  ج   ب  )) وقد جأب جيأ  
 

 بد ملد وج   ع   راع   والل   

ثناؤه ،خرق إذاوقد جاب جيوب  ر  ب ال و اد  )) :قال اهلل جل    .020((    022((  و َث  ود  ال ذ ين  ج اب وا الص خ 
 ،وحشأ وحشا،كالفرق بني هرأ وهرا  ،022ظ اخرى ألفاداللية بني  فضال" عن ذلك فقد ذكر فروقا  

 .وغري ذلك ،وجفأ وجفاوزكأ وزكا، ، وبئر وبار ،وبكأ وبكا

 .الج نب الص فد :ث ني   
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  :ومما ورد من املسائل يف هذا اجلانب عند ابن السك يت يف كتابه

 :التشديد والتخفيف .3
ن  إ إذ ؛والتخفيف من مسات اللهجة احلضرية ،التشديد من مسات اللهجة البدوية أنمن املعلوم 

لذين يتطلب منهم شد ة وزيادة الضغط على بعض مقاطع الليونة يف كالمهم عكس البدو ال إىلاحلضر مييلون 
 .029الكلمة 

تنطق  أنصوب عنده واأل ،اليت نطقتها العامة بالتشديد األلفاظالسك يت بعض  ابن ردأو فقد 
وختف ف  األلففتقصر  آمني :فاحتة الكتاب اإلمامقرأ  إذا :على ذلك قوله: )) تقول األمثلةومن  ،بالتخفيف

 . 022.. ((.ني بتشديد امليمم  آ وال تقل، عامرلغة بين  ،خمففة امليم األلفولة مط وآمني ،امليم

.. (( .ة وقارونوالعامة تقول قاري   ،وارواجلميع ق   ،األخضرللطائر  ،ة)) هي القاري   :نه يقالأوذكر 
((  وى  ت  مس وال تقل ،ورأيت مكانا" مستويا" ،هذا مكان مستو   :)) وتقول :قوله أيضا   األمثلة. ومن 022
ال عة ق   وال يقال ،األرضوهو ما اقتلعه من  ،خفيفة الالم ،العة  رماه بق   :)) ويقال :. وقوله022

 وال تقل ،اتواجلمع مح    ،مة العقرب بتخفيف امليم للس  )) هي مح    :انه يقال ا  ضيأ. وذكر 027ديد((بالتش
كثرية تقال   ظا  ألفا أيضا  . وذكر 028((  را  أب  ه ر العقرب تأب   تهر  أبـ  وقد  ،اإلبرةويقال لليت تلسع هبا  ،مح ة

وهي الكراهية والطواعية  ،ةالرب اعي   وال تقلباعية هي الر   :ذلك قوله أمثلةومن  ،وقد شد دت خطأ   ،بالتخفيف
 .023،ها بالتشديدوال تقل ،والفراهية

 ظا  ألفاذكر مقابل ذلك و  000هما بالتشديد (( وال تقل ،بالتخفيف002ان الع ثخان و الد   )) هو :وقوله
ِ   ذلك قوله: )) هذا شر   أمثلةومن  ،تنطق بالتشديد أنعنده  واألصوب ،نطقتها العامة بالتخفيف أي  ر  شم 

اهلامة بالتخفيف ((  وال تقل ،به الفرس عىنة هذا ي  اهلام   )) وتقول ن عم   :وقوله 002((  ر  مش    وال تقل ،شديد
 002 .وهة بالتخفيفف   وال يقال ،و هة النهر)) فـ   :يقالانه  أيضا  . وذكر 009

 :التسكين .2
فمنه  ، ،من حيث حركاهتا الداخلية األلفاظاللسان العريب خيتلف يف نطق طائفة من  أنمن املعلوم  

ابن السكي ت بعض  أوردوقد  ،التسكني إىلومنهم من مييل  ،الكسرأو  ،بالضم أو ،لفتحمن حير ك احلرف با
ا حمر كةأالعامة والصواب يف نظره  الكلمات اليت تسكن ها اسم بلد  :وانف  )) وهو س   :ذلك قوله أمثلةومن  هن 

ليس  :ويقال)) :، وقوله002عة ((ل  الق   وال تقلعة ل  ج الق  ر  وهو م   :وتقول :وقوله002((وانف  س    وال تقل وال تقل
 .007النوى (( :موالعج   ،مج  والعامة تقول ع   ،مج  هلذا الرم ان ع  

لتوفري اجلهد  ،السرعة يف النطق إىلبأنه امليل  ،سبب التسكني 008الدكتور عبدة الراجحي  وقد علل  
 إىلعلى عكس اهل احلضر الذين مييلون  ،السكون إىلالعضلي كما هو احلال يف القبائل البدوية،اليت متيل 

 003.التحريك حىت حيصل التأين يف النطق
 ن التغيي  الح  د فد ال نية الص فية:1

   ج ء مفتوح " وقد  س :م . أ
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وهي لغة  ،جاجالدِّ  وال يقالجاج جاجة وهو الد  )) وتقول: هي الد   :على ذلك قوله األمثلةومن 
يهم وبني هو نازل بني ظهران   :))وتقول :وقوله 020ة (( فِّ الشِّ  وال تقلة ف  وقوله: )) وهي الش   ،022ة ((ئي  رد  

 .029توة (( الشِّ  وال تقل ،يفةوة والص  ت  ))هي الش   :انه يقال أيضا   وذكر ،022يهم((ظهران   وال تقل ،ظهريهم
 والذي يبدو ان الدِّجاج بكسر الدال لغة يف الد جاج 

  :)) وتقول :قوله أيضا   األمثلةومن 
 
  وال تقل ،لس  ت  غ  هو امل

 
ا ،لغتس  امل   إّن 

 
 .022ل الرجل(( غتس  امل

 .022(ان (الكتِّ  وال تقلان الكت   )) هو :وتقول
 ه  ب  س  ك    أكثر وتقول ما ،ضعةالب   وال تقلضعة وهي الب   ،ثرةالك   وال تقلثرة : هي الك  أيضا   األمثلةومن 
ب ه    وال تقللكة املغزل وقل ف  ،فنةاجل   وال تقلفنة هي اجل   :وتقول ،فن  ش   وال تقلنف ، وقل ش  022 وال تقل ك س 

 ....027لكة ف  

 :م  ج ء مفتوح " والع مة  ضم  . 
ما ذكره  أمثلةومن  ،وباهبا عنده الفتح،اليت تضم ها العامة األلفاظطائفة من  علىنب ه ابن السك يت 

وال  ،عرقوة الد لو وةرق  وة والع  ق  )) وهي الرت   :وقوله 028((  األ نف وال يقال ،األ نفهو حسن :))وتقول :قوله
 .023.. (( .وةرق  وة وال ع  رق  ت   تقل

 :لع مة  فتح وا ج ء مضموم    ج ن م 
ن  الفتحة من إ إذ ؛ملا يف ذلك من اخلفة يف النطق ؛األلفاظفتح  إىلاحلضر مييلون  أهلن  أمن املعلوم 

 .092.أثقلهااخف احلركات يف العربية على عكس الضم ة اليت هي 
، 090((  الوةط   :والعام ة تقول ،ةو العلى وجهه ط   :)) وتقول :قال إذوقد نب ه ابن السك يت يف ذلك 

وال  ،دد  ))وتقول: هذه ثياب ج   :وقوله 092صة (( راف  ف   وال تقل ،اسم رجل،صةراف  هو ف   :)) وتقول :وقوله
ا ،دد  ج   يقال  .092. أي طرائق (( 099(( و م ن  اجل  ب ال  ج د د  ب يض  )) :د الطرائق، قال اهلل عز وجلد  اجل   إّن 

 :والع مة  فتح  مكسورا   ج ء م  .د
 :، وقوله092(( يخطِّ يخ، والعامة تقول ب  طِّ ل: هي الب  )) تقو  :ذلك عند ابن السك يت قوله أمثلةومن 

وال  ،للقوي الشديد ،كص  مجل م   :)) ويقال :وقوله092نارة (( ص   وال تقل ،ارة مكسورةن  هي الصِّ  :)) تقول
  :قوله أيضا   األمثلةومن 097ك  (( ص  م   تقل

 
  أن إىل أيضا   وأشار .098لة (( املقات   وال تقللة قات  )) وهم امل

 .093سرى من ك   أكثرسرى ك  

 :والع ّمة  ضّم  م  ج ء مكسورا   .ْن 
))  :. وقوله022(( هلاأو هريز وال تضم ن هريز وس  متر ش   :)) وتقول :ومما جاء عند ابن السك يت قوله

020ماص (( ق   وال تقلماص داب ة فيها ق   هذه
 

 :ن   ط الصيغ4
 :يةن الصيغ االسمأ 
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موضع  إحداهافوضع الناس العامة  ،متقاربة يف اللفظ واملعىن هناك بعض الصيغ االمسية يف العربية
 :مبي نا" الفروق الداللية وذلك من خالل مروقد ذكر ابن السك يت هذا األ ،األخرى

   لع  ل وف  ع  فـ: 

ِ  ذلك لفظة ) ال أمثلةومن  ،ذكر ابن السك يت فروقا" داللية بني ما يفتح ويكسر  الواوبفتح  ر(ق  و 
 ..     .022((  و يف  آذ ان ن ا و قـ ر  )) :وتعاىلومن قول اهلل تبارك  ،نذالثقل يف اإل :رق  )) والو   :قال ،إذوكسرها

جاء  :ويقال 029((ف احل  ام الت  و ق را  )) :تعاىلمن قوله تبارك و  ،ظهرأو الث قل حيمل على رأس  :رق  والو  
 .022.. (( .رهق  حيمل و  

ِ   أيضا  كر وذ  ا بالفتح تعطي معاين كثريةأفذكر  ،بل ( بكسر احلاء وفتحهافروقا" داللية بني ) احل   ،هن 
 أما ،مبعىن الوصال أيضا  ويأيت  ،واحد احلبال :واحلبل ،رمل يستطيل :بل من الرملواحل   ،بل العاتقح   :لب  فاحل  
 .022الداهية  :ل بكسر احلاء فتأيت مبعىنب  احل  

  :ولهق األمثلةومن 
 
سك من وامل   ،من جلود ،األعراب أسورةسوار من  :واملسك ،اجللد :كس  )) وامل

 :تعاىلمن قوله  ،األرضاملرتفع من  :يعوالرِّ  ،يعطعام كثري الر   :يقال ،الزيادة :يع))والر   :. وقوله022الطيب((
ن ون  ب ك لِّ ر يع  آي ة  تـ ع ب ث ون  )) مصدر راع عليه القيء يريع  :يعوالر   ،اجلبل هو :يع: الرِّ 028قال عمارة  .027(( أ تـ بـ 

 023رجع((  إذا ريعا  
وضرب الصوف  ،وهو ضرابه ،رق الفحلرق بفتح الطاء هلا معان عدة منها: ط  الط   أن أيضا  وذكر 

 :022قال زهري  ،واملاء الذي قد خاضته الدواب وبالت فيه وبعرت ،والضرب باحلصى ،بالقضيب
 .والرنق    الط ق                                    

 .020يريدون القوة. ،رقما به من ط   وقيذ   فالن   :أيضا  ويقال  ،الشحم :تعين لكنها بكسر الطاء

   ل:ع  ل وفـ  ع  ف 

 األلفاظاالختالف يف معاين  إىلفأشار  ،نب ه ابن السك يت على بعض الفروق يف داللة الكلمات
 ،مل يكن صعبا" إذا ،لدابة ذلول بني الذِّ  :يقال ،ضد الصعوبة :ل))والذِّ  :ذلك قوله أمثلةومن  ،املتفقة البناء

ل  الشيء بضم وج   ،حصد إذاقصب الزرع  :ل بكسر اجليماجل   أن أيضا  . وذكر 022.. (( .ضد العز :لوالذ  
 029 .معظمه :اجليم

 ،العطش :عنيني مهالكنها بضم الغني تعطي م ،والعداوةل بكسر الغني يعين الغش الغ   أن أيضا  وذكر 
املاء الذي  :سلوالغ   ،ما غسل به الرأس :سل)) والغ   :قوله أيضا   األمثلة. ومن 022 اإلنسانغل به والذي ي  

 .022يغتسل به (( 
   لع  ل وف  ع  فـ: 

وقد ورع يرع  ،كان متحرجا"  إذا ع  ر  رجل و   :)) يقال :قوله ،عند ابن السك يت أمثلتهومن 
املاء جيعل يف القربة  :بر  والس   ،أي سائل ،بر  ماء س   :)) ويقال :وقوله022.. (( الضعيف. :عر  والو  ،عا"ور  

 027ز (( ليبتل السري فينتفخ فيستد مواضع اخلر   اإلداوة أو املزادة  أو اجلديدة 
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   لع  ل وفـ  ع  فـ: 
 ،العيب :بص  الق  قوله:))ذلك  أمثلةومن  ،ذكر ابن السك يت فروقا" بني ماسكن ثانية وما فتح

))  :. وقوله028خمارج ماء العني ((  :بوالقص   ،عروق الرئة :بص  والق   ،عابه إذا ،با"ص  قصبه يقصبه ق   :اليق
 .023العناء والتعب (( :بص  ب: مصدر نصبت الشيء نصبا"، والن  ص  والن  

مصدر نفشت القطن  :شف  ))والنـ   :قال إذ ،وفتحهما الفاءش بسكون ف  الفرق بني النـ   أيضا  وذكر 
(( 022((إ ذ  نـ ف ش ت  ف يه  غ ن م  ال ق و م  )) :.. قال اهلل عز وجل.بالليل  فرتعى اإلبلتنتشر  أن :شف  وف، والنـ  والص
020. 

 ل (:ع  فن  ل وأع    ن الصيغة الفعلية ) فن  
 ؛وخمتلفتان يف الصيغة ،متفقتان يف املعىن إهنما :فمنهم من قال ،هذه الظاهرة إزاءاختلف العلماء 

)) وقد جييء فعلت  :قال إذ هـ( 082سيبويه ) ت  مرهذا األ إىل أشاروقد  ،اللهجات بسبب اختالف
 األلفويلحق قوم فيه  ،.. فيجيء به قوم على فعلت.ن اللغتني اختلفتاإال  أ ،فعلت املعىن فيهما واحدأو 

) ت  رياألنصازيد  وأبو، 029هـ (083.وسار على هذا النهج الكسائي ) ت 022فعلت (( أفيبنونه على 
 هؤالء العلماء الصيغتني مع بقاء املعىن واحدا" عند اختالف اللهجات. أجازفقد  ،، وغريهم022هـ ( 202

 وإنكار إحدامهاقبول  إىلالذي دفعهم  مراأل ،الصيغتان مبعىن واحد تكون   أن   أنكرومنهم من 
 هـ (. 972، وابن خالويه ) ت 022هـ (202كاالصمعي ) ت   ،الثانية

 ،منه بواقعية اللغةإميانا   ،فوقف موقفا" عادال" من هذه الظاهرة ،السك يت فقد كان يؤمن مبرونة اللغةابن  أما
تغلط فيه العامة فيتكلمون مما  علت  )) باب ما يتكلم به بف   :لاألو  ،فقد ذكر بابني ،وما يفرضه اللسان العريب

 (.علت  )باب ما يتكلم فيه العامة بف   :واآلخر(، بأفعلت  
الشيء من  نبيذا، وقد نبذت   ت  بذ  قد ن   :)) ويقال :قوله لاألو تصويباته اللغوية يف الباب  أمثلة فمن

وال  ،منبوذا   ويقال وجد فالن صبيا   ((027((فـ ن ب ذ وه  و ر اء  ظ ه ور ه م  )) :.. ومنه قول اهلل عز وجل.ألقيته إذايدي 
 كب  أ وال يقال ،بعد لوجههلوجهه وكب  اهلل األ ه  ت  ب  ب  قد ك   )) :انه يقال ا  يضأ. وذكر 028((  نبيذا   أنبذت   يقال

قد  :))ويقال :وقوله072((همأسعر   وال يقالهم شر ا"، عر  قد س   :ويقال)) :قوله أيضا   األمثلة.ومن 023اهلل ((
 .070ه ((رفدت  أ وال يقال ،هوقد رفدت   ،أعبته وال يقال ،عيبه فهو م  عبت  

 وال يقال ،ىاملسمار فهو حمم   محيت  أ)) وقد  :فمنها قوله ،لثاينتصويباته يف الباب ا وأما
ته طريدا   إذا أطردته)) وقد  :، وقوله072((يتهمح    .079نفيته عنك((  إذاه ت  رد  وقد ط   ،صري 

 إذا ،غرو  روا" فهو م  غ   أغروهوقد غروت السهم  ،بكذا وكذا أغريته)) وقد  :نه يقالأ أيضا  وذكر 
ين، ومثل للعرب )) راءجعلت عليه الغ    .072اي بأحد السهمني ((072ين ((املغرو   ولو بأحد   أدرك 

نـ ن ت م  يف   )) :قال اهلل عز وجل ،سرتته إذاالشيء  أكننت  ))ويقال قد  :قوله أيضا   األمثلةومن   أ و  أ ك 
ك م   ن  بيض   :قال اهلل عز وجل ،صنته إذا ،وقد كننته072(( أ نـ ف س   .078(( 077(( مكنون   )) كأهن 

 :الج نب النحوي :ث لث   
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)  األعرايبختص اجلانب  وهذه التصويبات ال ،ذكر ابن السك يت تصويبات لغوية ختص علم النحو
ا واجلر( ،والنصب ،الرفع وال  ،لأو  لقيته عاما   :))ويقال :ذلك قوله أمثلةومن  ،األسلويبختص اجلانب  وإّن 
 .073((  لاألو  عام   تقل

من  وال تقل ،عني قد قدم من رأس   ،وتقول ،من الرأس   وال تقل ،خذه من رأس   :ل)) وتقو  :وقوله
ة ورج ح واحدة منها .ويف لفظة ) هل م(082ني (( رأس الع    ،رجل هل م يا :)) وتقول :قال إذ ،ذكر لغات عد 

اء ك م  : ))قال اهلل جل  وعز   ،موح د ،وكذلك لالثنني واجلمع واملؤنث و ال ق ائ ل ني  )) :، وقال080( (ق ل  ه ل م  ش ه د 
ن ا ل م  إ ل يـ  و اهن  م  ه   :ولالثنتني ،يم  هل   :وللمرأة ،وام  هل   :وللجميع ،ام  هل   ،يقال لالثنني ،أخرى، ولغة 082(( إل  خ 

 .089((أفصح األوىلن، و م  م  هل   :وللجميع ،ام  هل  
 على حد سواء يلزم حالة واحدة اسم الفعل عند احلجازيني والتميميني أنومن املعلوم لدى النحاة 

فالتميميون  ،ال  يف ) هل م ( فأهنم اختلفوا يف ذلكإ ،إليهيف الكالم مهما اختلف االسم الذي يسند 
ا ،يصرفونه احلجازيون فال أمان، م  م  وهل   ،ام  وهل   ،يم  وهل   ،وام  وهل   ،ام  هل   :فيقولون ،يصرفونه حالة  يلزمونه وإّن 

 .082رد.واحدة وهي املذكر املف
 :ابن السك يت يف ترجيح لغة ) عدم التصريف ( على لغة )التصريف ( لسببني أصابوقد 

ا اللغة اليت  نزل هبا القران الكرميأ  :لاألو   .هن 
املضعف يف  آخرخيتلفون يف حركة  أهنموالدليل على ذلك  ،وليس فعال" ،ن ) هل م ( اسم فعلأ: واآلخر

وبعض  ،مد   :وبعضهم يكسر فيقول ،مد  :فيقول مثال" ،اللتقاء الساكنني خراآل، فبعض التميميني يفتح مراأل
كسرها   أو فلو كان باقيا" على فعليته لضم   امليم من يتبع  ،مد ، ولنهم مجيعا" يفتحون يف هل م :يتب ع فيقول
           082.اسم الفعل إىللية قد خرجت من الفع أهنافلم ا امجعوا على الفتح دل  هذا على  ،من يكسر
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 :الج نب الداللد :رابع   

فقد كان ابن السك يت  ،من املؤلفات املهمة يف جمال البحث الداليل املنطق ( إصالحيعد كتاب ) 
لقد وج ه ابن السك يت  الكلمة وبنائها واصلها. أصواتوما يصيبها من تغيري يف  ،ومعانيها األلفاظيذكر 

فلم يعطها ذلك االهتمام الكبري،  ،األخرىهو احلال يف اجلوانب لكن ليس كما ،تصويباته يف جمال الداللة
ن تنتقل املفردة أالسيما فيما يتع لق بانتقال جمرى الداللة: وهو  ،وقد ذكر تصويباته يف مظاهر التطور الداليل

 ،عهايف غري موض األلفاظالعامة تضع  أنفقد ذكر  ،082اجملالني لوجود مناسبة بني  ،آخرجمال  إىلمن جمال 
ا ،البساتني إىلخرجوا  إذا ،خرجنا نتنز ه :))ومما تضعه العامة يف غري موضعه قوهلم :قال إذ التنز ه التباعد  وإّن 

 .087.. (( .أي يتباعد منها ،األقذارفالن يتنز ه عن  :ومنه قيل ،األريافعن 

 خال ة ال حث:

 :إليهاحظ اليت توص لت املال أهمسج ل أ أنانتهيت من كتابة هذا املوضوع البد  أنبعد 
 من خالل رفضه بعض املظاهر اليت  ،ابن السك يت كان من اللغويني املدافعني عن اللغة العربية إن

 يراها بعيدة عن جادة الصواب.

 وعلم  ،وعلم الصرف ،التصويبات اللغوية يف جوانب علم اللغة احلديث وهي ) علم الصوت أورد
 وعلم الداللة (. ،النحو

 مث  ،ريفمث اجلانب الص ،األوىلفقد ت بوأت تصويباته يف جمال الصوت  املرتبة  ،رةمن حيث الكث
 ." الداليلوأخريا ،النحوي

 وكالم العرب )شعره ونثره( ،بالقران الكرمي األلفاظيراه صوابا" من  استشهد ابن السك يت على ما.  
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 اإلح ال 
 

 .082(ينظر: دراسات يف اللغة والنحو العريب )حسن عون (: 0)
 2 :( حلن العوام2)
 029ي (:او ( ينظر: النقد اللغوي عند العرب )الدكتور نعمة رحيم العز 9)
 .080 :( حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث2)
 .2/932 :األعيانوفيات  :، وينظر022ـ029 :( نزهة االلباء2)
 .222/ 2 :األعيان( وفيات 2)
 .22/22:األدباء، ومعجم 2/932( نفسه: 7)
 .098 :العربية :(ينظر8)
 .28ي (: او ( ينظر: النقد اللغوي عند العرب ) العز 3)
 .029:املنطق إصالح( 02)
 .029 :(نفسه00)
 بدون نسبة.238 :املنطق إصالح( البيت يف 02)
 .283 :املنطق إصالح( 09)
 .022 :( نفسه02)
 .3البقاء الكفوي (:  أبو( الكليات )02)
 .20ـ  22/ 0 :اإلعراب(ينظر: سر صناعة 02)
 .0/022،089 :نفسه :( ينظر07)
 .928 :املنطق إصالح( 08)
 .20ـ  22/ 0 :اإلعراب( ينظر: سر صناعة 03)
 .220، 0/037:نفسه :( ينظر22)
 .22(:  أنيس إبراهيماللغوية )الدكتور  األصوات :( ينظر20)
 .072 :املنطق إصالح( 22)
 .72اللغوية: األصوات :( ينظر29)
 .292ـ2/299 :الكتاب :( ينظر22)
 .72ـ72:غويةلال األصوات، و 0/039 :املقتضب :(ينظر22)
 .220ـ  200/ 0 :اإلعراب( ينظر: سر صناعة 22)
 082 :املنطق إصالح( 27)
 ..082 :(نفسه28)
 .02 :(ق23) 
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 .082:املنطق إصالح( 92)
 كما يف اللسان )قسس(.  ،( هو رؤبة بن العجاج90)
 .082:املنطق إصالح( 92)
 .082:(نفسه99)
 .082:( نفسه92)
 .082:نفسه (92)
  .082:نفسه (92)
 ) قرص ( 773_  778وينظر : العني : .082:نفسه (97)
 .0/20 :اإلعراب، وينظر: سر صناعة 2/299( الكتاب: 98)
 .72:علم اللغة إىل،واملدخل 022:(ينظر:مناهج البحث يف اللغة93)
 .0/287 :إلعرابا، و سر صناعة 2/292( ينظر: الكتاب: 22)
 022:، ومناهج البحث يف اللغة023 :ـ األصوات(ينظر: علم اللغة العام ـ20)
 .0/22 :اإلعراب( ينظر: سر صناعة 22)
 .087:نفسه( 29)
 .928:املنطق إصالح( 22)
 .928 :نفسه (22)
 2/299( ينظر: الكتاب: 22)
 .292:والنحو العريب األصوات ، واثر القراءات يف002:ـ األصوات( ينظر: علم اللغة العام ـ27)
 .0/20 :اإلعراب( ينظر: سر صناعة 28)
 .2/83، 0/89 :نفسه ( ينظر:23)
 .92:العربية أصوات( ينظر:دروس يف علم 22)
 .22 :يف ضوء علم اللغة احلديث القرآنية(القراءات 20)
 .922:املنطق إصالح(  22)
 .0/20 :اإلعراب( ينظر: سر صناعة 29) 

 0/22:نفسه( 22)

 2/229 :اإلعراب،و سر صناعة 2/292 :( ينظر: الكتاب22)
 .222:والنحو العريب األصوات، واثر القراءات يف 099:ـ األصوات(. ينظر: علم اللغة العام ـ22)
 .2/292( ينظر: الكتاب: 27)
 .2922:والنحو العريب األصوات( اثر القراءات يف 28)
 .099:ـ األصوات( ينظر: علم اللغة العام ـ23)
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 .082:املنطق إصالح( 22)
 .082:نفسه (20)
 .082:نفسه (22)
 .087:نفسه (29)
 30(:  أنيس إبراهيميف اللهجات العربية)الدكتور :( ينظر22)
 .0/22 :اإلعراب(. ينظر: سر صناعة 22)
 .22 :يف ضوء علم اللغة احلديث القرآنيةالقراءات ( 22)
 .079:املنطق إصالح( 27)

  .903:نفسه (28)

  .903 :نفسه (23)

 .22( ينظر: معجم الصوتيات )الدكتور رشيد العبيدي (:72)
 72.و يف اللهجات العربية:027/ 3:، وشرح املفصل2/073 :( ينظر: الكتاب70)
 . 027/ 3:، وشرح املفصل9/228 :( ينظر: الكتاب72)
   .77ـ72( ينظر: يف اللهجات العربية:79)
 .90ـ92 :ضوء علم اللغة احلديثيف  القرآنيةالقراءات  ( ينظر:72)
 .73ـ78ينظر: يف اللهجات العربية: (72)
 .022:املنطق إصالح( 72)

 .022نفسه: (77)

 .022نفسه: (78)

 .027نفسه: (73)

 .027:املنطق إصالح (82) 
 )حوب(.203 :ينظر: العني :موضع بئر :( احلوأب80)
 .022:املنطق إصالح (82)
 .022: نفسه (89)
 .022نفسه: (82)
 .027نفسه: (82)
 .020ـ 028نفسه: ينظر (82)
 .020نفسه: (87)
 022نفسه: (88)
 )رفأ(.923:خراش اهلذيل كما يف العني أبوهو (83)
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 .029:املنطق إصالح( 32)
 022نفسه: (30)
 الطمحان كما يف اللسان )أهل(. أليب(البيت 32)
 022ـ022:املنطق إصالح (39)
 .022نفسه: (32)
 .92القصص: (32)
 022 :املنطق إصالح (32)
 .022ـ022نفسه: (37)
 .022نفسه: (38)
 رؤبة بن العجاج كما يف اللسان )جأب (. (33)
 .3( الفجر:022)
 027 :املنطق إصالح( 020)
 .027ـ022نفسه: ينظر:( 022)
 022يف اللهجات العربية:( ينظر: 029)
 073 :املنطق إصالح( 022)
 .080نفسه: (022)
 082 :املنطق إصالح( 022)
 .082نفسه: (027)
 .082نفسه: (028)
 .082ينظر:  نفسه: (023)
 )عثن(. 222:ينظر: العني ،الدخان :العثان(002)
 082 :املنطق إصالح( 000)
 .072نفسه:  (002)
 .072نفسه: (009)
 .077نفسه: (002)
 .079نفسه: (002)
 .079نفسه: (002)
 .079نفسه: (007)
 027:القرآنيةالقراءات يف  اللهجات العربية :( ينظر008)
 027: نفسه: ( ينظر003)
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 .022( نفسه:022)

 .022( نفسه:020)

 .029( نفسه:022)

 .022( نفسه:029)

 .022( نفسه:022)

 .029( نفسه:022)

 .022نفسه: : ( ينظر022)

 .022نفسه: : ( ينظر027)

 .022نفسه: : ( ينظر028)

 .022نفسه: : ( ينظر023)
 .022ـ008:القرآنيةيف القراءات بيةاللهجات العر  :( ينظر092)
 .027 :املنطق إصالح (090) 

 027( نفسه:092)

 .27(فاطر: 099)
 .027 :املنطق إصالح (092)

 072( نفسه:092)

 079( نفسه:092)

 .072 :املنطق إصالح (097)

 072( نفسه:098)

 .072نفسه: : ( ينظر093)

 .072( نفسه:022)

 .072( نفسه:020)

 2:( فصل ت022)

 2:( الذاريات 029)

 .2ـ9 :املنطق إصالح (022)

 2نفسه: : ( ينظر022)

 .23( نفسه:022)

 028 :( الشعراء027) 

 :ينظر ،اخذ عنه حناة البصرة اللغة ،من شعراء الدولة العباسية ،عمارة بن عقيل بن بالل ( هو028)
 088ـ22/089:األغاين
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 .8ـ7 :املنطق إصالح (023)
  :وهو ،92 :( البيت يف ديوانه022)

 رنقا" طرقا" وال من ماء لينة ال  شبح السقاة على ناجودها  شبما   

   8 :املنطق إصالح: ( ينظر020)

 .99( نفسه:022)

 92نفسه: : ( ينظر029)

 92ـ99نفسه: : ( ينظر022)

 99( نفسه:022)

 020ـ022( نفسه:022)

 020( نفسه: 027)

 .98( نفسه:028)
 .93( نفسه:023)
 .78:األنبياء( 022)
 20:املنطق إصالح (020)

    2/20 :( الكتاب022)

 ( ينظر: املزهر.029)

 .88حامت السجستاين(: أبو) وأفعلتوفعلت  ،227ـ222:زيد النوادر يف اللغة أليب: ( ينظر022)

 .88:وأفعلتفعلت  :( ينظر022)

 .22،092ليس يف كالم العرب، :( ينظر022)
 .087:عمران آل(027)

 .222:املنطق إصالح (028)

 .227( نفسه:023)
 .222( نفسه:072)
 .227( نفسه:070)
 .228( نفسه:072)
 292( نفسه:079)
 .0/227للميداين: األمثالجممع :( املثل يف072) 
 .298:املنطق إصالح (072)
 .292( البقرة:072)
 .23:( الصافات077)
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 .292:املنطق إصالح (078)
 .927:(نفسه073)
 .232( نفسه:082)
 .022:األنعام(080)
 .08:األحزاب(082)
 232:(صالح املنطق 089)
 .92ـ9/92:( ينظر: اخلصائص082)
 .9/92نفسه: : رينظ (082)

 .28اللغوي: (ينظر:حلن العامة والتطور082)
 .287املنطق: إصالح( 087)
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 المص در والم اجع 

 القران الكرمي. 

 هـ ـ 0228،القاهرة ،خلاجنيمكتبة ا ،0ط،عبد الصبور شاهني ،والنحو األصواتت يف اثر القراءا
 م.0387

 امحد شاكر حممد، وعبد السالم حممد  :شرح وحتقيق ،ابن السك يت ،املنطق إصالح
 )د.ت(.،القاهرة،،دار املعارف2ط،هارون

 م.0373 ،مكتبة االجنلو املصرية ،2ط،أنيس إبراهيم ،اللغوية األصوات 

 ت(.ط دار الكتب املصرية )د ،األصفهاينالفرج  أبو ،األغاين. 

 دار الرشيد للنشر،الدكتور حممد ضاري محادي ،حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث، 
 .0382،واإلعالممنشورات وزارة الثقافة  ،اجلمهورية العراقية

 م.2227هـ ـ0228القاهرة، ،دار احلديث ،الشربيين شريدة :حتقيق .ابن جين   ،اخلصائص 

 هـ ـ 0982 ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية،دراسات يف اللغة والنحو العريب،حسن عون
 م.0322

  م.0322تونس،  اوي،تعريب صاحل القرم ،جان كانتينو ،العربية أصواتدروس يف علم 

  م.0322 ،القاهرة ،بشرح ثعلب ،سلمى أيبديوان زهري بن 

  اتة حممد حسن حممد حسن امساعيل، وامحد رشدي شح :حتقيق ،ابن جين   ،اإلعرابسر صناعة
 م.2227هـ ـ0228، 2ط،لبنان ،بريوت ،،دار الكتب العلميةمراع

 بريوت )د.ت(. ،عامل الكتب ،ابن يعيش ،شرح املفص ل 

 م.0320هـ ـ0972،القاهرة ،عبد احلليم النجار ترمجة الدكتور،العربية،يوهان فك 

 م.0379مصر،،كمال بشر ـالدكتور األصواتعلم اللغة العام ـ 

 هـ 2،0222ط بريوت، لبنان، الرتاث العريب،إحياء  الفراهيدي، داراخلليل بن امحد ،العني
 م.2222ـ،

  م.0373،جليل العطية،جامعة البصرة:حامت السجستاين، حتقيقأبو  ،وأفعلت فعلت 

  ،م.0379،القاهرة،، مكتبة االجنلو املصرية2ط،أنيس إبراهيميف اللهجات العربية 

  القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،عبد الصبور شاهني ،يف ضوء علم اللغة احلديث القرآنيةالقراءات، 
 م.0322

  ،هـ.0929،مصر،القاهرة ،بوالق،البقاء الكفويأبو الكليات 

 هـ 2،0222القاهرة ط ،مكتبة اخلاجني ،الكتاب، سيبويه،حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون
 م.2222ـ
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 م.0322 ،القاهرة،الدكتور رمضان عبد التواب ،بكر الزبيدي أبو ،حلن العوام 

 م.0328مصر،  ،الدكتور عبدة الراجحي ،اللهجات العربية يف القراءات القرانية 

 بريوت )د.ت(. ،ابن منظور ،لسان العرب 

 املنرية ،الفتح شريف، مكتبة الشباب أبوحممد  :حتقيق،ابن خالويه ،ليس يف كالم العرب، 
 م.0372

  بريوت ،دار اجليل ،لفضل ابراهيما أبوحتقيق حممد  ،الفضل امليداين أليب ،األمثالجممع، 
 م.0387هـ ـ 0227، 2ط،لبنان

  م.0382هـ ـ 0222 ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،رمضان عبد التواب ،علم اللغة إىلاملدخل 

  إحياء،دار 2ط ،وآخرينحممد امحد جاد املوىل  :حتقيق ،السيوطي ،وأنواعهااملزهر يف علوم اللغة 
 م.0328هـ ـ0978،الكتب العربية

  م.0382هـ ـ0222،بريوت ،، دار الفكر9ط،ياقوت احلموي ،األدباءمعجم 

 مركز البحوث  ،ديوان الوقف السين ،مجهورية العراق ،رشيد العبيدي الدكتور ،معجم الصوتيات
 م.2227هـ ـ0228، 0ط ،اإلسالميةوالدراسات 

 هـ 0982 ،بريوت ،عامل الكتب ،حممد عبد اخلالق عضيمة:حتقيق ،العباس املربد أبو ،املقتضب
 م.0329ـ

 م.0373هـ ـ0222،الدار البيضاء ،مت  حسان ،مناهج البحث يف اللغة 

  م. 0322 ،بغداد ،مطبعة املعارف ،الربكات االنباري أبو، األدباءنزهة االلباء يف طبقات 

 اجلمهورية العراقية ،ياو نعمة رحيم العز ،النقد اللغوي عند العرب حىت هناية القرن السابع اهلجري، 
 م.0378منشورات وزارة الثقافة والفنون،

 املطبعة الكاثوليكية لالباء  ،اخلوري الشرتوين تعليق سعيد ،زيد االنصاريأبو  ،النوادر يف اللغة
 م.0832،بريوت ،اليسوعيني

  د.ت(. ،بريوت ،عباس،دار الفكر إحسان :حتقيق ،ابن خلكان ،األعيانوفيات( 


